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Obszar oraz cel naszej
współpracy

Szkolenia i wdrożenie 5S, Kanban, Takt Time (balansowanie linii produkcyjnej),
minimalizacja wielkości zapasów, przeorganizowanie całej linii produkcyjnej,
dostosowanie jej do standardów Lean.

Dlaczego
pracowaliśmy razem?

Decyzja o współpracy była bardzo prosta do podjęcia. Pan Ireneusz Poznański
jest osobą, która ma bardzo dużą wiedzę w dziedzinie Lean, popartą
działaniami praktycznymi. Miałem szczęście, że mogłem uczestniczyć w
warsztatach, które prowadził pan Ireneusz. Jest on osobą, która zawsze
znajdzie czas żeby pomóc i naprowadzić na odpowiedni tor.

Co najbardziej
podobało mi się we
współpracy?

Podczas wieloletniej współpracy z Panem Ireneuszem najbardziej utkwiło mi
jego zaangażowanie i prowadzenie danego tematu do końca. Potrafi
zmotywować do działania pracowników na różnych stanowiskach od
pracownika produkcji do dyrektora. Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych.
Nie poddaje się nawet kiedy inni tracą zaangażowanie. Dzięki jego podejściu
i odpowiedniemu nastawieniu, prace związane z wdrożeniami przebiegały
bardzo sprawnie i skutecznie.

Jak oceniam wyniki
działań ?

Wyniki działań oceniam bardzo wysoko. Wdrożenia (5S, standaryzacja,
Kanban), w których miałem okazję brać udział pod czujnym okiem Pana
Ireneusza, zostały bardzo dobrze przyjęte przez wszystkich pracowników.
Jego nieszablonowe myślenie bardzo pomagało podczas procesu standaryzacji
i usprawnień. Wszystko co udało nam się zmienić przyniosło efekty, które
przerosły nasze oczekiwania. Przykładem, który zapamiętałem było
zaangażowanie pracowników linii produkcyjnej, którzy wręcz dopominali się
kolejnych zmian. W pewnym momencie sami proponowali następne
usprawnienia.

Co się zmieniło ?

Po szkoleniach i współpracy z Panem Ireneuszem, moje podejście do
usprawnień produkcji bardzo się zmieniło. Najlepszym tego przykładem są
samodzielne działania i wdrożenia w zakresie Lean w zakładzie produkcyjnym,
w którym obecnie pracuję. Dzięki Panu Ireneuszowi całkowicie zmieniłem
podejście do zmian na produkcji, obecnie twierdzę że nie ma rzeczy
niemożliwych do zrobienia. Jeżeli nie spróbuję to się nie dowiem czy coś
będzie lepiej działało i czy obrany przeze mnie kierunek jest właściwy.

Komu polecam
z usług Ireneusza
Poznańskiego?

Wiedzę i doświadczenie, które posiada Pan Ireneusz, mogę z czystym
sumieniem polecić firmą produkcyjnym, które chcą coś zmienić w swoim
procesie produkcyjnym i nie tylko. Firmom, które są gotowe na zmianę
myślenia i nawyków, bo wiem, że odpowiednie prowadzenie takich wdrożeń,
przekuje się w sprawniejsze działanie całego zakładu. Oczywiście musimy
uzbroić się w cierpliwość bo każde zmiany wymagają czasu.
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